Gjeterhundrådet
Til rådets medlemmer m/vara: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Øystein Hadland, Odd Jarle Øvreås, Jørgen
Bjørkli, Erlend Kvinnesland, Knut-Jørgen Oseberg og Torill Undheim.
Vara for rådet: Jo Agnar Hansen, Karen B. Knive, Stein Dalland, Jakob Vetrhus, Trude Hvalryg og Roy Aakre.
Generalsekretær: Lars Erik Wallin
Leder: Ronald Slemmen
Sekretær i rådet: Karianne Kjelstrup

16.11.2021

Referat møte i Gjeterhundrådet
TID: 16. November 2021 kl. 19.00-21:45
Møtested: Teams
Deltagere: Arvid Årdal, Torkjel Solbakken, Odd Jarle Øvreås, Jørgen Bjørkli, Erlend Kvinnesland, Knut-Jørgen
Oseberg, Torill Undheim, Øystein Hadland, Ronald Slemmen og Karianne Kjelstrup
Saksliste:

86/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2/94 strykes
Vedtak: Innkalling ble godkjent uten anmerkning
87/2021 Orienteringssaker
Dokumenter: Referat prøvenemda, referat fra møtet 5 oktober og 9 november.
Saksutredning:
Referat Prøvenemda: Referatet til prøvenemda godkjennes. Gjeterhundrådet trenger ikke
møte på evalueringsmøtet prøvenemda skal holde. Arvid Årdal skal være ordstyrer og
Karianne Kjelstrup skal være sekretær. Referat fra evalueringsmøtet presenteres på neste
møtet i rådet.
Referat fra møtet 5 oktober: Referatet godkjennes, med korrigeringer under gjennomgang av
referatet. Ønskelig at brevene som skal sendes ut skrives og sendes ut så fort som mulig.
Referat hastemøtet 9 november: Referatet godkjennes.
Godkjente dommere i 2021: Knut Jørgen Oseberg, Thomas Rømma, Andreas Eklund.
Rådsleder og gjeterhundrådgiver har fått fullmakt fra rådet å godkjenne dommere med
dokumentert praksis og utdanning.
Vedtak: alle tre referatene godkjennes med kommentarer.
88/2021 NM Kvotene
Dokumenter: Vedlegg 1 - Kvotene for 2022 og brev fra Østfold

Leder: Arvid Årdal
Sekretær: Karianne Kjelstrup

Tlf. 911 52 104
Tlf. 416 77 607

E-post: arvidardal@gmail.com
E-post: gjeterhund@nsg.no

Gjeterhundrådet
Saksutredning: Regelen har blitt tolket og praktisert med at fem mister og fem får,
minstekvote kan ikke miste plass og makskvote kan ikke få flere plasser. Viktig at denne
regelen blir presisert under revideringen av regler neste år.
Vedtak: Gjeterhundrådet bestemmer at vi følger reglene slik den er praktisert i alle år, fem
mister plass og fem får plass. Regelen må presiseres under arbeidsmøtet 2022.
Gjeterhundrådgiver legger ut kvotene så fort styret har godkjent referatet.
89/2021 Landslaget 2022
Dokument: Utregning av landslaget
Saksutredning: Arvid presenterer landslaget.
Vedtak: Landslaget er godkjent, og kan legges ut. Gjeterhundrådet gir leder i rådet og
gjeterhundrådgiver fullmakt til å kontakte de i laget og finne lagkaptein. De informerer
gjeterhundrådet på neste møtet.
90/2021 Hovedinstruktører – jobben kan starte
Saksutredning: Vi har fått fire nye hovedinstruktører, denne gruppen må samles sånn at de
kan lage en ny mal for instruktøropplæring som skal sendes ut på høring til alle fylkene.
Vedtak: Gjeterhundrådgiver lager en facebookgruppe med hovedinstruktørene og avtaler et
møte med de neste uke. Ønskelig at Arvid skal være med i starten for å komme i gang.
Gjeterhundrådgiver lager et brev som skal sendes ut til hovedinstruktørene som har sittet,
takke de for jobben de har gjort for NSG.
91/2021 Svar fra Sunnhetsutvalget til NKK ang søknader.
Dokument: Vedlagt svarbrev fra NKK
Saksutredning:
Søknad om øyelysing: Gjeterhundrådgiver i samråd med avlsutvalget og gjeterhundrådsleder
valgte å trekke søknaden om krav til øyelysing på border collie. Årsak, NKK krever at hundene
må øyelyses hvert år (innen 24 mnd. før paring), noe som strider mot NSG sin RAS om hvert
tredje år.
Søknad om kjent DNA status for border collie i Dogweb: Søknaden ble godkjent, og vil tre i
kraft ved parring f.o.m. 01.06.2022. I NKK sin dogweb vil et stå kjent DNA status, og NSG sin
RAS vil det stå kravet vi setter for avl.
Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg har behandlet Norsk Sau og Geit sin søknad om
helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021:
Det innføres krav for border collie om kjent DNA-status for sykdommen Collie Eye
Anomali/Choroidal Hypoplasi (CEA/CH NHEJ1) hos foreldredyr for at avkom skal
registreres, samt at minst én av foreldredyrene må ha testresultat FRI for det
sykdomsfremkallende genet.
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Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: Bruk av utenlandske hunder,
importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen
trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for unntaket er at
utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er FRI for CEA/CH-genet.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022.
Søknad om godkjent bruksprov i DogWeb: Søknaden ble avvist fra NKK.
Avlsutvalget skal ha møtet i januar for revidering og gjennomgang av RAS og svarene fra NKK.
Vedtak:
- Gjeterhundrådgiver lager en artikkel til NSG sine nettsider og til bladet i januar om at
kjent DNA status blir krav for foreldredyr ved registrering av valper i NKK.
- Gjeterhundrådgiver sender informasjonen til Avlsutvalget.
92/2021 Dommersamling 2022
Saksutredning: Dommerutdanningen står på agendaen til gjeterhundrådet, den var sett på
litt i fjor etter spørreundersøkelse som var ute til alle dommere, instruktører og fylkene.
Instruktørutdanningen ble prioritert i fjor, nå som dette er i gang, er det på tide å se på
dommerutdanningen.
Ønskelig at vi setter sammen en arbeidsgruppe som kan jobbe med dommerutdanningen,
som skal ha noe å presentere til gjeterhundrådet i januar. De vil få i oppgave å finne ut
hvordan dommeropplæring skal være fremover, hvordan lære opp nye dommere,
videreutvikle eksisterende dommere og utenlandske dommere som kommer som gjester
eller flytter til Norge. Viktig at denne gruppen tenker gjennom hvordan opplæringen er i dag,
tenker nytt, og se hvordan vi vil ha det i fremtiden. Se på hvordan dette gjøres i andre land,
Sverige, Danmark, Storbritannia osv.
Dommersamling 2022: Diskusjon om denne skal være fysisk eller over teams,
gjeterhundrådet kom frem til at en samling over teams over flere kvelder vil være mest ideelt
for å spare kostnader for fylkene og gi muligheten for at flest mulig kan stille. Sette opp to
kvelder i januar/februar, og en kveld etter reglene/dreieboken er godkjent av styret i NSG.
Vedtak:
- Leder i rådet og gjeterhundrådgiver får i oppgave å finne tre/fire personer til en
arbeidsgruppe som skal se på dommerutdanningen.
- Dommersamling: To kvelder over teams i januar/februar med forskjellig tema og et møte
etter regler og dreiebok er revidert og godkjent av styret i NSG, for gjennomgang av
endringene som er gjort.
93/2021 Status nytt Gjeterhundprogram/Gjeterhundrådgiver sine oppgaver.
Dokumenter: Oversikt over gjeterhundrådgiver sine oppgaver, Informasjon om
innovasjonskontrakt med Trailtech
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Saksutredning: Første gang Ronald hører og får ordentlig informasjon om det nye
gjeterhundprogrammet. Gjeterhundrådet ønsker en status fra styret hva som blir veien
videre, om vi skal gå for dette programmet og hvor mye resurser kan benyttes til nytt
program? Ronald anbefaler rådet å sende inn en sak til styret, styret har allerede godkjent
midler til nytt gjeterhundprogram. Ønskelig å øke gjeterhundrådgiver sin stilling til nytt
program er på plass?
Vedtak: Gjeterhundrådgiver skriver sak som sendes inn til styret i NSG sammen med
referatene.
94/2021 Eventuelt
1/94 Svar på evaluering av Norgesserien og Nord-Norgesserien.
Dokumenter: Svar på undersøkelsene
Saksutredning: Gjeterhundrådet har sendt ut evaluering av alle norgesserieprøvene,
finalen og norsk nursery. Viktig at vi tar denne evalueringen på alvor, går gjennom
denne grundig og kommer frem til hva som skal være målet med dette. Det var god
diskusjon fra alle i rådet med hvordan vi skal behandle og hva som er målet med
evalueringen.
Viktig at prøvenemda får behandle svarene som omhandler arrangør og prøvedelen,
slik at de kan opprette en dialog med arrangører med konstruktiv og positive
tilbakemeldinger.
Ønskelig at utsetter jobben profesjonaliseres? At de på lik linje med dommere får
betaling for jobben? En utsetter hele dagen gjør jobben for dommer lettere.
Vedtak: Når vi får inn siste svarene fra Norgesseriefinalen og Nursery, sender vi over
dette til prøvenemda, ønskelig at de evaluerer svarene og tar opp dialogen mot
arrangør.
Gjeterhundrådet må gå grundig gjennom svarene om dommer og komme med
konstruktiv og positiv tilbakemelding til alle dommere på norgesserien, finalen og
nursery.

Neste møte: Teams-møte 14. Desember 2021
Ikke glem å sende inn godtgjørelse etter møte.
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